
Mikropoškození (mikrotrhliny) v kostní tkáni jsou jedním z kriterií kvality kosti. Výrazné
potlacení kostního obratu pri lécbe bisfosfonáty je spojeno se zvýšenou akumulací kostních
mikropoškození na zvírecích modelech a se zhoršením elasticity kosti.
Prvním cílem práce bylo testovat hypotézu, že dlouhodobá lécba alendronátem (ALN)
vede u žen po menopauze ke zvýšené akumulaci mikropoškození v kosti a tím ke zhoršení
kvality kosti. V prospektivní studii bylo sledováno 66 žen s postmenopauzální osteoporózou
(OP) (prum. vek 68 let, prum. BMD T-scóre -1,7 v celk. femoru a -2,8 v bederní páteri, 62 %
pacientek s prevalentními frakturami). Celkem 28 žen s OP nebylo dosud léceno (TN) a 38
žen bylo predléceno ALN (10 mg denne nebo 70 mg týdne, prumer.doba lécby 63,6 mesícu).
Pred zahájením lécby ALN byly prumerné hodnoty biochemických kostních markeru PINP,
CTX a OC významne zvýšeny ve vztahu k referencním hodnotám u premenopauzálních žen
(P < 0,05). Po 6 mesících lécby ALN byly prum. hodnoty markeru kostní remodelace
významne sníženy (-70,5%, -84,1% a -67,3% pro PINP, CTX a OC, resp; P < 0,05). Ješte po
43 mesících byly markery degradace i syntézy kolagenu typu I pod dolní hranící referencního
rozmezí u poloviny žen lécených ALN. Ve vzorcích kosti získané biopsií nebyla bez
adjustace na rozdíly mezi obema skupinami plošná hustota mikropoškození (Cr.S.Dn) a
hustota mikropoškození (Cr.Dn) mezi ALN a TN pacientkami rozdílná. Po adjustaci na
faktory, které významne ovlivnují kumulaci mikropoškození kosti (vek, prevalentní
zlomeniny, BMD krcku femoru, aktivacní frekvence a místo studie) byla Cr.Dn zvýšená u
ALN pacientek (P=0,028 a P=0,069 pro Cr.S.Dn). Pouze u pacientek lécených ALN byla
s hromadením mikropoškození spojena nízká BMD krcku femoru (Cr.S.Dn, r=-0,58,
P=0,003; Cr.Dn, r=-0,54, P=0,005) a také s ním byl spojen vyšší vek (Cr.S.Dn, r=0,43,
P=0,03; Cr.Dn, r=0,43, P=0,03). Mezi soucasne pusobícími faktory byla BMD krcku femoru
nezávislým prediktorem pro tyto korelace (P=0,04 pro Cr.Dn a P=0,03 pro Cr.S.Dn).
Z výsledku vyplývá, že zvýšená akumulace mikropoškození se muže vyskytovat u pacientek
s nízkou BMD, které byly léceny ALN a mely proto sníženou remodelaci a obnovu kostní
hmoty.
Dalším cílem práce bylo overit, jak se uplatní vysazení lécby ALN pri obnove remodelace
kostní hmoty a jak je ovlivneno podáváním raloxifenu (RLX). Do prospektivní studie bylo
zarazeno 99 ambulantne sledovaných žen, které mely dg. postmenopauzální OP a byly léceny
ALN (10 mg/ den) prumer. dobu 43 mesícu. Pacientky byly náhodne rozdeleny do dvojite
zaslepené lécby RLX (60 mg/den; n = 33) nebo placebem (n = 33) anebo pokracovaly v 
otevrené
lécbe ALN (n = 33) po dobu 12 mesícu. Pacientky poté pokracovaly v prirazené lécbe dalších
následujících 12 mesícu v otevrené pokracovací fázi.Všechny pacientky mely suplementaci
kalciem (500 mg/den) a vitamínem D (800 IU/den). Na zacátku a pri následujících kontrolách
jsme hodnotili BMD (bederní páter, celkový femur, krcek femoru a celé telo) a markery 
kostní
remodelace (PINP, CTX a OC). Ukoncení lécby ALN vedlo po 12 mesících k poklesu BMD
v bederní páteri (-2,66%; P<0,05), ale BMD celkového femoru se významne nezmenila
(+0,35%). RLX a ALN, oproti lécbe kalciem a vitamínem D, zabránily poklesu BMD v páteri 
(-
0,75% a -0,54% za 12 mesícu, resp; P< 0,05). RLX a ALN zvýšily za 12 mesícu BMD celk.
femoru stejne (1,45% a 1,56%; oba P < 0,05 oproti vstupním hodnotám; nevýznamná zmena
oproti skupine bez antiresorpcní lécby). U pacientek, které ukoncily lécbu ALN, se významne
zvýšila osteoresorpce. Zvýšení remodelace kosti (více novotvorby než resorpce) bylo 
prokázáno
také u pacientek lécených RLX. U pacientek, které pokracovaly v užívání ALN, zustala
remodelace kostní hmoty snížená k dolní mezi referencních hodnot. Ze trí sledovaných skupin
byl prumerný kostní obrat u pacientu lécených RLX nejblíže prumerným premenopauzálním



hodnotám. Uchování nebo zvýšení BMD bylo nejvíce vyjádrené u pacientek, které 
pokracovaly
v lécbe ALN. Potvrdili jsme tedy, že i po nekolika letech výrazného útlumu osteoresorpce je 
kost
po vysazení silného antiremodelacního léku schopna behem nekolika mesícu obnovy 
primerené
remodelace kosti a tedy pravdepodobne i úpravy kvality kostní hmoty.




